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II. Kriminológiai teóriák, büntetőpolitikai elképzelések 

 

 Már a világháború előtt megjelentek Magyarországon a korszak legjelentősebb 

bűnözéskutatással kapcsolatos elméletei. Három jól elkülöníthető megközelítés terjedt el a 

bűnözéstudomány századvégi tudományos diskurzusában: az antropológiai (illetve 

biológiai), a pszichológiai, valamint a szociológiai irányzat. Az antropológiai megközelítés 

arra törekedett, hogy differenciált képet alkosson az elkövetőkről. Török Aurél, az irányzat 

legnevesebb magyarországi képviselője támadta Cesare Lombroso olasz orvosnak a „bűnöző 

emberről” alkotott híres elképzelését. Török kijelentette, „voltaképpen nincs emberi lény, a mely 

bűnbe nem eshetik”, és a bűnöző embernek nincs jellegzetes kinézete, egyértelműen 

azonosítható degenerációi. Méltatta ellenben Lombrosónak azon törekvéseit, ami az 

elkövetők családi-társadalmi hátterét is beemelte vizsgálódásaiba.1 Kisvártatva megjelent a 

már ideológiai színezettel is rendelkező antropológia-kritika. A később a kommün 

igazságügyi népbiztosává váló Rónai Zoltán a szociológiai megközelítést kevesellte és az 

„osztályhelyzet” beható elemzését hiányolta Lombroso munkásságából.2 

 Mindez már jelezte az ún. szociológiai pozitivista irányzat előretörését. Az úttörők a 

bűnözők statisztikai kutatói, Konek Sándor és Földes Béla voltak, munkáik pedig még 

Lombroso magyarországi kritikája előtt ágyazták meg az utat a bűnelkövetőkről szerzett 

társadalmi információ alapján történő kutatásnak. A statisztika alapvető kategóriái (Konek 

esetében) a nem, az életkor, a családi állapot, a foglalkozás, a képzettség, a vallás, a vagyoni 

helyzet, s a bűnözésbe való visszaesés alapján gyűjtött információk voltak. A 

birodalomszintű összehasonlításban kiugróan magas értékeket – így a feljelentések és az 

erőszakos bűncselekmények nagyobb arányát az osztrák birodalomfélhez képest – 

egyszerűen magyar néplelki sajátosságokkal magyarázta.3 Földes a morálstatisztika 

intézményének bevezetésén túl – mellyel azt vizsgálta, mennyire vannak egyensúlyban 

deviáns és példamutató viselkedések a társadalomban – a vagyon és a gazdasági tényezők, 

más szempontok mellett a földrajzi determináció és az alkoholizmus-bűnözésben betöltött 

szerepét is vizsgálta. Nem tekintette a statisztikát sem mindenhatónak, sem öncélúnak. 

Végső célként a szegény rétegek társadalmi-erkölcsi felzárkóztatása lebegett a szeme előtt. A 

köztes álláspont képviselője volt, nem hitt a bűnözés determinált kialakulásában, ahogy a 

külső tényezők kizárólagos szerepében sem, de nagy jelentőséget tulajdonított a 

                                                           
1 Török, 1906: 280; Perényi, 2012: 46. 
2 Rónai, 1909: 454–459. 
3 Perényi, 2012: 28–29. A fenti példáknál maradva: az erőszakos bűncselekményeket a forrófejűséggel, 
hirtelenséggel kapcsolta össze Konek, amit a magyarokra a szomszédos népeknél jellemzőbbnek tartott. 
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körülményeknek. Nem kizárólag a szegénységet értette ez alatt. Korát némileg megelőzve, 

Földes azt az álláspontot képviselte, hogy a bűnözés nem enyészik el pusztán az 

életkörülmények javulásával, a társadalom felső rétegeinek megvan a saját maguk ún. 

intellektuális bűnözése.4 Ennek azonban nem voltak látható statisztikai jelei a századelőn. 

Földes bűnözés-földrajzi vizsgálatai azt igazolták, hogy a legszegényebb területeken a 

legmagasabb az elítéltek aránya.5 

A pszichológiai irányzat részéről már megfogalmazódtak az igények a magyarországi 

büntetőrendszer átalakítására. Ferenczi Sándor, a világhírű lélekbúvár, a pszichoanalitikus 

terápiának a büntetés-végrehajtásba való tömeges bevonását álmodta meg, mint azt a 

módszert, amivel az elkövető megjavíthatóvá válik. Érvelése szerint így a megtorlás helyett 

a nevelésre helyezheti a hangsúlyt a büntetőpolitika. Mi több, Ferenczi úgy ítélte meg, a bírák 

és ügyvédek számára is hasznos lenne némi lélektani ismerettel „felvérteződni”.6 A bírák 

kriminálpszichológiai oktatásának pártolója volt Kármán Elemér, a kriminálpedagógia 

úttörő alakja is, aki kifejezetten a fiatalkorú bűnelkövetők erkölcsi megjavítását tűzte ki célul. 

1917-ben az erzsébetvárosi fiatalkorúak törvényszéke mellett lehetőséget kapott egy kísérleti 

intézet megszervezésére, amelynek működése azonban – noha puszta léte figyelemre méltó 

változást jelentett a hatályos büntető törvénykönyv alapjához képest – komoly 

gyermekbetegségekkel küszködött.7 A magyarországi bolsevik hatalomátvétel után Kármán 

jelentősnek mondható kormányzati forrásokat kapott elképzelései kibontakoztatására, 

országos szintű gyermekvédő-nevelő struktúra megtervezésére és feltételezhetően a 

Kriminálpedagógiai Intézet országos intézetté formálására is, ám ezek az intézkedések 

mindörökre csak papíron maradtak meg.8 

 A magyarországi kriminológiának a fentieken túl három egyetemi tanár is úttörő 

alakjai közé tartozik: Balogh Jenő, Irk Albert, illetve Vámbéry Rusztem. Balogh a 

fiatalkorúak bűnözését érintő kutatásaival alapjában határozta meg a Csemegi-kódex (1878. 

évi V. tc.) első módosító novelláját (1908. évi XXXVI. tc.), amely a fiatalkorú 

bűnelkövetőkkel szemben új bírói intézkedéseket vezetett be, a büntető helyett a nevelő 

jelleget szem előtt tartva. Irk a bűnözés oksági viszonyait kutatta, bűnözésföldrajzi 

kutatásokat végzett, s ő írta az első kriminológiai összefoglaló művet Magyarországon. 

Ahogy a korszak magyarországi bűnözés-kutatásának szinte minden jeles alakjára, rá is nagy 

hatással volt a Franz von List nevével fémjelzett ún. közvetítő iskola. Az iskola – szemben 

                                                           
4 Perényi, 2012: 30–36. 
5 Földes, 1889: 102. 
6 Ferenczi, 1914: 13–15. 
7 Domokos, 2012: 12–15. 
8 Lőrincz, 1989: 57–58. 
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a külső tényezőknek determinatív, bűnelkövetésre adott körülmények esetén feltétlenül 

késztető hatást tulajdonító pozitivista megközelítéssel – azt hirdette, hogy a külső 

körülmények mellett az emberi mentalitás, gondolkodás, akarat-és érzésvilág ugyanúgy 

szerepet játszik a bűncselekmények elkövetésében. Irk szerint azonban a szociális tényezők 

szerepe nagyobb. Álláspontját azzal támasztotta alá, hogy az „akut kriminalitás”, amikor az 

elkövető életében kirívónak lehet minősíteni a bűncselekményt, mert erős érzelmi felindulás 

vagy nagyon szorult anyagi helyzet váltotta ki, statisztikailag mérhetően dominánsabb a 

„krónikus kriminalitásnál”, amit életvitelszerűen bűnöző emberek követnek el, belső 

okokból fakadóan.9 

 Vámbéry Rusztem, a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem büntetőjogi 

magántanára, 1913-ban jelentette meg Büntetőjog című tankönyvét, mellyel a kriminológiát az 

egyetemi oktatásba emelte. Definíciója szerint a kriminológia nem a büntetőjog része, hanem 

félig társadalomtudomány, félig pedig természettudomány, amely „a természet szabályainak 

felderítésével foglalkozik, melyek az ember és a társadalom felett uralkodnak.” Álláspontja annyiban 

hasonlított Irkéhez, hogy ő is elkülönítette az emberen belüli, illetve külső bűnözésre vivő 

tényezőket. Szintén úgy gondolta – igaz, nem List, hanem Durkheim nyomdokain –, hogy a 

kriminalitás önmagában nem patologikus jelenség, hanem a társadalmi együttéléshez 

hozzátartozik.10 Megemlített továbbá egy ismeretlen örökletes tényezőt, amely 

hajlamosíthatja az embert a bűnözésre, mert a bűnelkövetési szándék – elgondolása szerint 

– valamilyen mértékben örökölhető. 

 A köztársasági rend puccs-szerű összeomlása és a proletárdiktatúra létrejötte után a 

magyar jogásztársadalom radikális nézeteket valló tagjai szabadon tehették közzé 

elképzeléseiket a magyar büntetőjog és jogszolgáltatás tervezett átszabásáról. Utóbbi, a laikus 

bírákkal ítélkező forradalmi törvényszékek létrejöttével nagyrészt okafogyottá vált, előbbit 

viszont annál több felvetés övezte. Az elgondolásoknak közös vonása volt a „jogászkodás” 

elleni küzdelem (ami alatt a büntető törvénykönyv végletes leegyszerűsítését értették), a 

„proletár osztályuralom” védelmének tervezete és a büntetőszankciók rendszerének 

átszabása. A cikkeknek a Proletárjog – az újonnan létrejött Szocialista Jogászszövetség 

folyóirata – adott teret, más, például kifejezetten kriminológiai jellegű írások mellett. 

 Földesi Kálmán, az egykori törvényszéki jegyző két alapvető princípiumot határozott 

meg A proletárállam büntetőjoga című, kétrészes cikksorozatában. Az új büntetőjog fő feladata 

– álláspontja szerint – a proletárdiktatúra védelme és az új állami termelési rend szankciókkal 

                                                           
9 Irk, 1912: 299. 
10 Vámbéry, 1913: 2–4, 15. 
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való megóvása volt. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az erőszakos (mind élet elleni, mind 

szexuális) bűncselekmények terén a büntetéseket a régi büntetőjoghoz hasonlóan képzeli el. 

Álláspontja szerint „a kommunista állam büntetőjogát jellemző két alapelv folytán ezen büntetőjogban a 

súlypont a politikai és közigazgatási bűncselekményekre esik”. Mivel a magántulajdon meg fog 

szűnni, „a vagyon elleni bűncselekmények a büntetőjogi rendszerből teljesen kiesnek” – írta.  A fenti két 

alapelv érvényesítése érdekében azt látta szükségesnek, hogy a bírósági szabályozást és 

jogszabályrendszert direkt visszabontsák, mert a tényállást részleteztető, a bíróknak kereteket 

szabó szabályokra semmi szükség, önmagában „a proletárszolidaritás és a proletáröntudat mindkét 

irányban [ti. az alapelvek érvényesülése] kellő garanciát nyújt a proletárság részére”.11 

Földesi szerint „a ma büntetőjoga nem ismer többféle szabadságvesztés büntetési nemet. A 

bűncselekmények elbírálásánál az egyetlen irányadó szempont azoknak a társadalomra való veszélyessége. 

Ezért az általános büntetőjogot tartalmazó rendeletben megállapítandó büntetések bármelyike 

alkalmazható lesz a jogalkalmazó által bármilyen bűncselekményre. A ma büntetőjoga háromféle büntetést 

ismer: 1, halálbüntetést 2, szabadságvesztésbüntetést, 3, testi fenyítéket”. Álláspontja szerint a 

(rendkívül atavisztikusnak mondható) testi fenyítésre azért van szükség, mert a „rövid” – 

néhány napos fogházbüntetés értendő ez alatt – elzárásnak nincs sem megtorló, sem 

elrettentő ereje. Börtönbüntetés szerinte két hónap és 15 év közötti időre lenne csak ennél 

fogva kiszabható.12 

Javaslata szerint a büntetés-végrehajtási intézményeknek széles jogosítványokkal 

rendelkező külön tanácsa lenne, például bármikor próbára bocsáthatnák az elítéltet, ha a 

személyisége alapján ezt ésszerűnek ítélnék. A jogalkalmazó pedig oktató-nevelő intézkedést 

is hozhatna – felnőttek esetében is. Mivel úgy látta csak a tett társadalmi veszélyessége 

számít, a deliktum befejezése és kísérlete között nincs helye megkülönböztetésnek. 

Ugyanezen okból Földesi szerint szükségtelen felbujtót, bűnsegédet és elkövetőt is 

elkülöníteni, de még a gondatlanság vagy a szándékosság között sem kell különbséget tenni, 

elvégre a „megvédendő érdek ugyanaz”. A „relatív beszámítást” is bevezette volna, ami szerint, 

ha a tettesnek a „társadalom rendje szempontjából tanusított jövőbeli magatartása érdekében” ez 

szükséges, mellőzhető mindenfajta büntetés kiszabása. A halmazat és az elévülés kérdését 

érdektelennek tartotta, mert mindent magában kell megítélni, „a ma büntetőjoga a legszélsőbb 

határig való individualizáció alapelvét fogadja el”.13 

 A cikk különös részt taglaló folytatásában világnézetileg még inkább elfogult 

felvetéseket olvashattak a lapot forgatók. Földesi egyebek mellett arról írt, hogy szükségtelen 

                                                           
11 Földesi, 1919a: 6. A kiemelések az eredeti szövegből származnak. 
12 Uo. 6–7. 
13 Uo. 7. 
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eskü alatt vallani, mert „a ma büntetőjoga az emberek vallási bigotteriájára nem épít”, illetve, hogy a 

politikai bűncselekményeket szükségtelen definiálni. A bírónak nagy mozgásteret hagyva 

csupán annyit kell meghatározni, hogy „politikai bűncselekményt követ el az, aki a 

proletárosztályuralmat veszélyeztető magatartást tanúsít.” A nemi erőszakkal kapcsolatban azt 

állította, hogy  mivel a proletárnők nem lesznek többé kiszolgáltatva a „gazdag kéjenceknek”, 

a probléma nagysága önmagától lecsökken, a kapcsolódó büntetést pedig szigorítani így 

szükségtelen.14 

A nők prostitúcióját illetően Földesi azt gondolta, az intézményt teljesen el kell 

törölni, mert sem a „fajegészség”, sem az „új erkölcs” nem fogja azt megengedni. és 

szigorítani kell a kerítés büntetését is. Szerinte a nagyobb elrettentés és a társadalmi morál 

javítása érdekében – bár a proletárdiktatúra a nem házasoknak ugyanolyan jogokat biztosított 

– a házassági ígérettel visszaélőket is büntetni kell. Szükségtelennek tartotta viszont a 

homoszexuális kapcsolatok büntetését, de még a férfi prostitúciót sem tartotta társadalmilag 

veszélyesnek. Utóbbi kiemelkedően megengedő álláspontnak számított.15 

Név nélkül jelent meg, de lehetséges, hogy szintén Földesié egy harmadik cikk is, 

amelyben további büntetőjogi kérdések kerültek terítékre. Ezek között szerepel például 

annak gondolata, hogy a rágalmazás és becsületsértés büntetési tételét jelentősen meg kell 

emelni, mert a sértett életét adott esetben súlyosan megnyomorító bűnről van szó. A régi 

rendszer – e sommás értékítélet szerint – csupán azért büntette enyhén ezt a tényállást, mert 

becstelen emberek vezették azt, ezzel szemben „a proletárállamban nem képzelhető olyan állami 

érdek, amely szükségessé tenné valamilyen visszaélés vagy bűncselekmény elpalástolását vagy eltitkolását”. 

A cikk szerint az élet elleni bűncselekményeknél szigorúan kell mérni az ítéletet, a „ne ölj!” 

elvet belevésve a társadalom agyába. S ugyan lehet különbség gondatlan és szándékos között, 

de például, ha egy gyáros takarékosságból nem alkalmaz munkavédelmi eszközöket és 

halálos baleset történik, az a részéről szándékos emberölés. Végül úgy látta, hogy a hivatali 

bűncselekmények büntetési tételét szintén emelni kell.16 

A gyermekölést, ellentétben a korábbi, külön kategóriát alkotó szabályozással, 

gyilkosságként kezelte volna, viszont dekriminalizálta volna az abortuszt. A szerző szerint az 

elnéptelenedés veszélye e miatt nem fenyeget, mert „a nőben kiolthatatlanul él a vágy az anyaság 

után”, és az eljövendő tökéletes társadalomba mégis ki ne akarna gyereket szülni? Viszont a 

nőt megilleti annak a joga, hogy akkor és attól vállaljon gyereket, amikor és akitől szeretne.17 

                                                           
14 Földesi, 1919b: 13. 
15 Uo. 13. 
16 A proletárállam büntetőjoga. 20. 
17 Uo. 20. 
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 A korábbi jogszolgáltatási rendszer perei felülvizsgálatának, azaz a likvidálás 

szükségességét Östreicher Andor vetette fel először. Szerinte két különös irányelvet érdemes 

figyelembe venni: „1, A letünt társadalmi rendszerben elkövetett bűncselekmények ma csak akkor 

büntethetők, ha a kommunista társadalmi rendszerre is veszélyesek. 2, Még akkor sem büntethetők e 

cselekmények [ha ez így lenne] ha a motívumok, amelyek a tettet előidézték, a régi társadalmi rend bűneire: 

a nyomorra, az alkoholra és a műveletlenségre vezethető vissza”. Kibúvó nélkül büntetni kell viszont 

az élet, a testi épség, a személyes szabadság és becsület elleni bűncselekményeket, illetve a 

„hivatásos bűnözők” bűntetteit. Ez a két párhuzamos szándék – ahogy az a KKO 

iratanyagából látszódni fog – a gyakorlatban meglehetősen ellentmondásos helyzeteket 

eredményezett. Tekintettel a pillanatnyi helyzetre – vélte Östreicher – ezekben a büntetendő 

esetekben a forradalmi törvényszékeket fel kell hatalmazni az ügyek lehető legszigorúbb 

lefolytatására, hogy szükség esetén akár halálbüntetést is kiszabhassanak.18 

A Forradalmi Kormányzótanács LXII. rendelete valóban elrendelte a likvidálást, 

amelynek következtében a folyamatban lévő perek nagy többségét megszüntették. A 

rendelet célja „a dolgozó proletárok jogos egyéni érdekeinek oltalma” volt, ami a gyakorlatba az 

„indokolatlan büntetés kerülése” elv mentén került át, de természetesen a proletárdiktatúra 

a saját szabályrendszerében dönthetett arról, mikor tartott egy ítéletet indokolatlannak.19 A 

két laikusból („munkásból”) és egy jogászból álló grémiumok a nagyjából az Östreicher által 

megfogalmazott elvek alapján, megszüntették a   budapesti helyi bíróságok, illetve a felsőbb 

bíróságok előtt folyamatban lévő büntetőperek nagyjából négyötödét.20 

Rövid fennállása során, a Proletárjog című folyóiratban két cikket is megjelentettek 

a (javarészt budapesti) „likvidátorok” által feldogozott anyagokból. Ezekben rendőrspicliség 

megtagadása miatt tönkretett munkásról, a munkások kislányait szabadon zaklató pedofilról, 

az átvert, kihasznált, prostitúcióba kényszerített fiatal nőkről szóltak a történetek, amelyeket 

nyilvánvalóan azzal a céllal válogattak össze, hogy csináljanak egy tablót a „burzsoá rend” 

borzalmainak; a több száz likvidált ügy közül célzatosan kiválasztották a 

legfelkavaróbbakat.21 A Tanácsköztársaság utolsó napjaiban látott napvilágot egy olyan írás, 

ami az Országos Kriminológiai Intézet munkájára épült, 200 likvidált kúriai aktán keresztül 

szándékozta bemutatni az 1919 előtti rendszer jellemző bűncselekményeit. A végeredmény 

egy, még az előzőeknél is moralizálóbb, vagdalkozóbb és felületesebb vádirat lett, ami az 

alkoholizmusról, babonaságról, műveletlenségről, nyomorról és elterjedt magánéleti 

                                                           
18 Östreicher, 1919a: 15. 
19 Földvári, 1971: 66. 
20 A jogszolgáltatás régi szervezetének likvidálása. 55–56. 
21 Balázs, 1919: 58. 
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devianciákról sokat beszélt, a kriminalitás ehhez kapcsolódó jelenségeiről ellenben vajmi 

keveset.22 

 A kriminológia elméletével és gyakorlatával kapcsolatos kérdések a Proletárjog négy 

közleményében bukkantak fel.23 Hámor Andor a korabeli magyar kriminológiát legnagyobb 

mértékben befolyásoló Listet kritizálta. Cikke szerint bár úttörő elveket képviselt a német 

tudós, de félúton megállt és nem volt igazán forradalmi. Hibáját abban látta, hogy bár a 

bűnözőt, mint individuumot átértékelte, a bűncselekmények büntetésére fenn akarta tartani 

a börtönrendszert. Figyelmeztető és javító célú intézkedésekkel pedig nem börtön helyett, 

hanem azzal párhuzamosan számolt. Hámor amellett kardoskodott, hogy a bűnözés 

„rendezési” probléma, s a bűnöző a rehabilitációja, társadalmi integrációja szempontjából 

lényegében olyan, mint a fogyatékos, vagy a súlyos beteg. Az „antiszocialitást”, ami kulcs a 

bűnözők személyiségében, külső feltételek is okozhatják. Mivel pedig rehabilitációról van 

szó, „a kódex tényálladékaira”, vagyis a büntető törvénykönyvre sem lesz szükség a jövő 

ítélkezésében.24 

 Östreicher Andor nem a jövő ítélkezése, hanem a már elítélt személyek körüli 

kérdéskört feszegette. Azt sérelmezte, hogy maga a proletárdiktatúra sem hallgat az idők 

szavára, és az állami hivatalok, illetve erőszakszervezetek nem szívesen alkalmaznak rovott 

múltú embereket. A kriminológia eredményeivel amellett próbált érvelni, hogy az érintettek 

nagy része nem is valódi bűnöző. Ahogy írja: „A kriminálpszichológia vállvetve a 

kriminálszociológiával már régen kimutatta, hogy eltekintve az esetek kevés számától, a büntető jogrendbe 

való beleütközésnek rendszerint az egyénen kívül álló okai vannak. A kriminálantropológia eredményeit 

vizsgálva pedig, bizony könnyen megállapítható, hogy az úgynevezett bűntettesek nagyobb részénél az 

átlagembertől elütő különös degenerációs tünetek25fellelhetők nem voltak”. Az elítélt bűnelkövetőkkel 

szembeni tartózkodó hozzáállás Östreicher szerint egyszerűen a régi világbeli „valláserkölcsi 

nevelés” hatása, amit a proletárállamnak, ha szükséges, ki kell nevelnie állampolgáraiból.26 

  

                                                           
22 A hadviselő kapitalizmus kriminalitása. Az Országos Kriminológiai Intézet közleményeiből. 101–102. 
23 Kádár Imre cikkeit a szövegkohézió okán a következő fejezetben ismertetem. 
24 Hámor, 1919: 63–64. 
25 A különös degenerációt mutató külső jegyek a KKO leírásai alapján összegyűjtve az alábbiak voltak: 
„alacsony, szűk homlok, degenerált fülek, lenőtt fülcimpák, aszimmetriás, kifejezéstelen arc”. 
26 Östreicher, 1919b: 73. 


